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arhivārs augusts nore
Augusts nore (1883–1959) ieguva mākslinieka izglītību v. Blūma mākslas skolā rīgā, kļuva 
par skolotāju, bet salīdzinoši ilgāko darba mūža daļu (1923–1940) nostrādāja latvijas Ārlietu 
ministrijā par galveno arhivāru. divdesmitajos gados viņš izstrādāja ministrijas dokumentu 
kārtošanas principus. Tie gan izjaukti, pēc latvijas okupācijas 1940. gada rudenī iestādes 
arhīvu aizvedot uz Maskavu. Cesvaines vidusskolas muzejam vāktais vēlāk nonāca Madonas 
novadpētniecības un mākslas muzejā, tur glabājas arī paša nores dzīves laikā savāktie 
dokumenti, sarakste u.c., kas ļauj apjaust viņa mūžu.
Atslēgvārdi: Augusts nore, latvijas Ārlietu ministrija, arhīvs, Cesvaines vidusskolas muzejs.

latvijas republikā 20. gadsimta divdesmitajos gados salīdzinoši 
nedaudzie arhīva darbinieki galvenokārt bija saistīti ar latvijas valsts 
arhīvu, kas darbojās Izglītības ministrijas pārziņā. Ārpus tā kontroles savs 
arhīvs bija arī Ārlietu un Kara ministrijai.1 Ārlietu ministrijas (ĀM) arhīvu 
pamatos izveidoja un 1923.–1940. gadā pārzināja Augusts nore (1883–1959), 
kam 11. augustā ir 125. dzimšanas diena.2 Zināmā mērā nore bijis arhivārs 
arī personiskajā dzīvē, jo saglabājis daudzus savus dokumentus un citus 
materiālus. Pirms gadiem pieciem tie ar vidvuda Eglīša (1913–2003) un 
Ingrīdas Frickausas starpniecību nonāca Madonas novadpētniecības un 
mākslas muzejā. Pateicoties tiem, iespējams itin labi stādīties priekšā, kā 
dzīvojis, par ko interesējies cilvēks, kam nenoliedzami nopelni arī šā muzeja 
kolekciju vākšanā.

Kraukļu “dimantu” saimnieka Andreja nores jaunākais dēls mācījās 
vietējā pagastskolā, tad Jaungulbenes ministrijas skolā. 1905. gadā viņš 
beidza venjamina Blūma rīgas mākslas skolu, pēc tam bija zīmēšanas 
skolotājs šai pašā un citās mācību iestādēs. 1909. gadā pēc kursiem 
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Pēterburgas Mākslas akadēmijā iegūtas tiesības strādāt vidusskolā. 1913. 
gadā nore kopā ar kādreizējo Blūma skolas kursabiedru Ernestu veilandu 
(1885–1963) veidoja savu mākslas amatniecības skolu.3 skolā bija plānots 
arī divgadīgs fotogrāfijas kurss, šķiet, pirmais latvijas teritorijā. 1914. gada 
sākumā notika klausītāju uzņemšana, taču Pirmais pasaules karš darbu 
izjauca, jo veilandu iesauca armijā. Krauklēnietis nore veselības stāvoļa 
dēļ no karadienesta bija atbrīvots, viņš strādāja vidzemes guberņas bēgļu 
iekārtošanas pilnvarotā 4. iecirknī, pārzināja bēgļu apgādes jautājumus. 
Iecirkņa centrs atradās Cesvainē netālu no tēva mājām, tā darbība aptvēra 
daļu tagadējā Madonas un gulbenes rajona. 

1917. gada rudenī nori nosūtīja darbā Pleskavas guberņas pārtikas valdē. 
1919. gada vasarā viņš kļuva par sevišķu uzdevumu ierēdni pie latvijas 
Pagaidu valdības pilnvarotā Pleskavā, bet rudenī atgriezās dzimtajā pusē. 
Tobrīd darbu sāka Cesvaines vidusskola, un mākslas skolu beigušo pieņēma 
par skolotāju. A. nore mācīja zīmēšanu, mākslas vēsturi, kā arī veidoja 
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skolas muzeju. Tam vāktas sadzīves lietas, tekstilijas, apkārtnē vairākās 
vietās veikti arheoloģiskie izrakumi. divdesmito gadu sākumā kolekcijas, 
kam piešķīra muzeja vārdu, radītas vairākās vidusskolās: Cēsīs, Jēkabpilī, 
Jelgavā, Kuldīgā, valmierā. Jāpiezīmē, ka tās visas bija pilsētas skolas, bet 
Cesvaines vidusskola bija lauku skola. Augusta nores devums šās skolas 
novadpētniecības tradīciju veidošanā ir nenoliedzams. Pēc otrā pasaules 
kara daļēji izpostītais Cesvaines skolas muzeja krājums nonāca jaundibi-
nātajā Madonas muzejā un sākumā veidoja lielu daļu tā arheoloģijas un 
etnogrāfijas priekšmetu. Turklāt skolotājs nore vismaz diviem audzēkņiem 
deva ievirzi turpmākā dzīves ceļa izvēlē – arheologam un muzeju 
darbiniekam hugo riekstiņam (1904–1998) un gleznotājam Ārijam skridem 
(1906–1987).

Pirmā pasaules kara laikā Pleskavā bija samērā daudz latviešu. Tur nore 
sastapās ar robertu liepiņu (1890–1978), kas bija viņa priekšnieks gan 
guberņas valdē, gan latvijas valdības pilnvarotā dienestā. Kontakti skolotājam 
vēlāk saglabājās arī ar citiem Pleskavā iepazītajiem cilvēkiem. Tā kādreizējā 
kolēģe Zelma Pētersone 1919. gada 19. septembrī rakstīja uz Cesvaini:

“Kā redzat, esmu Rīgā nu jau vairāk kā veselu mēnesi. [..] Tagad rakstīšu to 
svarīgāko, ko gribēju Jums pastāstīt, proti, Roberts Liepiņš, bijušais Latvijas konzuls 
Pleskavā, tagad Rīgā un jau otro nedēļu kamēr vīra kārtā. Ir nežēlīgi lepns, bet ļoti 
runīgs un laipnis.

Šodien Ārlietu ministrijā viņu bija satikusi Aļa [arī Pleskavas laika darba 
biedrene. – I. Z.], kur abi bija ieradušies, lai apciemotu Meijerovic kungu un lūgtu 
to dot viņiem darbu. Starpība bijusi tik tā, ka Aļa aizgājusi savā ikdienas apģērbā, 
bet Liep. bijis ласточка laka kurpēs, baltos cimdos, zīda kabatas lakatiņu kabatā un 
portfeli padusē. Es varu iedomāties to izskatu ..”4 

r. liepiņš sākumā strādāja ĀM saimniecības nodaļā, tad kļuva par 
Administratīvi juridiskā departamenta direktoru un viņam vajadzēja 
rūpēties arī par ministrijas arhīva kārtošanu. Jau 1920. gadā liepiņš darbā 
uz ministriju aicināja kopdarbā Pleskavā novērtēto cilvēku. vēstulē viņš 
rakstīja: “Tā tad es Jūs meklēju un kā ziniet, meklē tikai tad, ja ir kas vajadzīgs. 
Un Jūs man esiet vajadzīgi. Attiecīgā stunda ir situsi un vajadzība pēc Jums ir 
palikusi akūta tikpat kā izslāpušam kamielim pēc verdoša avota tuksnesī. Ierēdņi 
pašlaik iet atvaļinājumā, un mana nodaļa pamazām izmirst. Šodien aizlaidu atpūtā 
galveno grāmatvedi un, sākot ar rītdienu, man zināmā mērā nāksies izpildīt arī 
viņa pienākumus un pie tam darba tik daudz jau pats par sevi, ka nemaz nezin, 
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no kura gala iesākt. [..] nācu pie slēdziena, ka nu vairāk nav iespējams iztikt bez 
attiecīga līdzdarbinieka ..”5 Tomēr pagāja vēl trīs gadi, jo cesvainieši nevēlējās 
rosīgo skolotāju aizlaist uz rīgu, arī viņš pats sākumā nebija gana izlēmīgs. 
1923. gada 27. maija vēstulē liepiņš izsaka prieku par nores piekrišanu 
pārnākt uz ministriju. vienlaikus viņš raksta, ka darbā vajadzētu ierasties 
tūlīt pēc Jāņiem un līdz tam jau palasīt nosūtīto g. holcmaņa grāmatu vācu 
valodā par arhīviem – esot jādomā, kā klasificēt un grupēt saglabājamos 
dokumentus. liepiņš domā – te varētu izmantot decimālo sistēmu, kādu 
lietojot arī Asv.6 

Cita saglabātā liepiņa vēstule rakstīta 29. augustā,7 kad sūtītājs 
atvaļinājumu pavadīja tēva mājās Irlavas “guņītēs”, bet nore jau vairāk 
nekā mēnesi strādāja Ārlietu ministrijā. var saprast, ka nore tobrīd 
nodarbojies ar telpu iekārtošanu. 25. jūlijā gan liepiņš parakstījis apliecību 
par nori kā ministrijas galveno arhivāru, kurā lūgts izrādīt viņam vajadzīgo 
pretimnākšanu un palīdzību.8 Ar ārlietu ministra 1923. gada 28. augusta 
pavēli nore Administratīvi juridiskā departamenta kancelejā iecelts par 
galveno arhivāru, skaitot no 26. jūlija.9 šo amatu viņš saglabāja turpmākos 
17 gadus, lai gan Ārlietu ministrijas struktūra nedaudz mainījās. Tā 
1924. gada vasarā apvienots līdzšinējais ārlietu ministra kabinets un 
Administratīvi juridiskā departamenta kanceleja vienā Administratīvā 
un protokolu nodaļā, kurā iekļauti 14 darbinieki, arī galvenais arhivārs.10 
Kopš 1926. gada 1. aprīļa pastāvēja Arhīva un šifru nodaļa ar četriem 
darbiniekiem: galvenais arhivārs A. nore, II šķiras sekretārs Kārlis varkalis, 
bibliotekārs Kārlis laurītis un sekretāra palīdze Elza Bērziņa.11 Noprotams 
gan, ka ar ministrijas arhīvu pamatā darbojās viens pats nore, kam droši 
vien palaikam palīdzēja mašīnrakstītāja. viņš sagatavoja arhīva materiālu 
kārtošanas, klasificēšanas sistēmu.12 Jāteic gan, ka nore nebija pirmais 
cilvēks, kurš strādāja ar ministrijas arhīvu. 1923. gada februārī uz diviem 
mēnešiem kā brīva līguma darbiniece agrāko gadu arhīva sakārtošanai 
Ārlietu ministrijā pieņemta Meri vītola.13 viņa dzimusi 1898. gadā, beigusi 
gatčinas sieviešu ģimnāziju un uzsākusi studēt latvijas Augstskolā 
medicīnu, bet tad meklēja darbu. vītola kā brīva līguma vecākā kancelejas 
ierēdne iekļauta arī 1924. gadā izveidotajā Administratīvajā un protokolu 
nodaļā. Pa laikam nores atvaļinājuma reizēs viņa to vēlāk aizstāja arhivāra 
pienākumos un ministrijā nostrādāja līdz 1940. gada rudenim. 
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viņš pamatā strādāja ar rīgā esošajiem dokumentiem, taču savs arhīvs 
bija arī katrā sūtniecībā. divas reizes nore bijis komandējumā ārzemēs – uz 
Kauņu palīgā sakārtot sūtniecības arhīvu, daļu no tā pārvietot uz rīgu 
viņu aicināja tā laika sūtnis lietuvā roberts liepiņš.14 A. nores mākslinieka 
izglītība tika izmantota, lai konsultētos par sūtniecības telpu iekārtošanu 
Kauņā. To atgādina arī atašeja viliberta Kalēja (1894–1962) 1929. gada 
privāti rakstītās vēstules, kurās lūgts izvēlēties sienu tapetes un audumu 
mēbeļu apvilkšanai.15 no arhivāra saglabātajiem materiāliem var gūt 
zināmu priekšstatu par citvalstu sūtniecību piedāvājumu rīdziniekiem 
kultūras jomā – koncertiem, izrādēm, izstādēm. šķiet, nores amats noteica 
arī ielūgumu piesūtīšanu uz dažādiem valstī notiekošiem pasākumiem. Par 
aicinājumu izmantošanu spriest grūti. skaidrs, ka nereti ielūgums piesūtīts, 
cerot uz nācēja dalības maksu. Piemēram, ieeja prestižajā Preses ballē 
kungiem maksāja 6–8 latus.16 

A. nore iestājies valsts atbildīgo darbinieku biedrībā, latvijas Aeroklubā, 
liekas, arī rīgas Futbola klubā. 1924. gada pavasarī viņš iekļāvās Kareiviskā 
sporta biedrībā (KBs) “Tēvijas sargs”, kura pastāvēja līdz 1926. gadam. Tā 
bija viena no sava laika nacionāla virziena organizācijām, kas dalībniekus 
apmācīja militārās lietās, trenēja fiziski un deva arī teorētisku sagatavotību.17 
viņš bija Pieminekļu valdes līdzstrādnieks, viens no rakstnieka Augusta 
saulieša kapa pieminekļa veidošanas organizētājiem. Ar saulieti kopā 
strādāts Cesvainē, arī skolas muzejā nore paredzēja viņu pieminēt. šķiet, 
ka nores otrs iecienīts autors bija Andrievs niedra. 

1938. gada 16. novembrī Ārlietu ministrijas galvenajam arhivāram norem 
piešķirts v šķiras Triju Zvaigžņu ordenis ar 4440. kārtas numuru.18 vēl viens 
apliecinājums, ka nore sasniedzis atzīstamu pakāpi sabiedrības hierarhijā, 
bija aicinājums piesūtīt biogrāfiskas ziņas. Izdevniecība “grāmatu draugs” 
1928. gadā, sagaidot latvijas republikas desmitgadi, gatavoja “latvijas 
darbinieku galeriju”. norem tika piedāvāts: “Ja jums nav laika pašiem uzrakstīt 
jūsu biogrāfiju, atbildiet uz jautājumiem. Mūsu līdzstrādnieki pēc šīm atbildēm 
sastādīs jūsu biogrāfiju un pirms iespiešanas to vispirms uzrādīs jums.”19 grāmata 
tiešām iznāca, gan bez ziņām par nori. līdzīgu izdevumu “latvijas vadošie 
darbinieki” 1935. gadā solīja latvju Kultūrvēsturiskā apgāde, taču tas nav 
iespiests. 1939. gada izdevumā “Es viņu pazīstu” A. nore nav minēts.  
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Pēc latvijas okupācijas un iekļaušanas Psrs sastāvā Ārlietu ministrija 
beidza pastāvēt.20 Par ministrijas likvidatoru tika iecelts latvijas Psr tieslietu 
tautas komisārs A. Jablonskis. 8. augustā Ministru kabinets pieņēma lēmumu, 
ka latvijas sūtniecībām, misijām un konsulātiem darbība jābeidz ar šo pašu 
dienu, arhīvi un viss cits īpašums jānodod Psrs pārstāvniecībai attiecīgajā 
valstī.21 Ministrijas darbiniekus pakāpeniski atlaida, gan piedāvājot citas 
darba iespējas. Arhīva pārņemšanu jaunā vara atzina par būtisku, tāpēc 
nore amatā palika salīdzinoši ilgāk – līdz 22. novembrim. gandrīz visi rīgā 
esošie dokumenti 11. septembrī (253 kastes) un 2. un 3 oktobrī (10 kastes) 
aizsūtīti uz Maskavu.22 vēl agrāk turp nosūtītas trīs kastes ar dažādiem 
politiskiem un tirdznieciskiem līgumiem. nosūtīto dokumentu saraksta 
kopiju nore saglabāja arī pats.23 Kastu satura apraksts neatbilda iepriekš 
minētajai klasificēšanas sistēmai, tas liek domāt, ka praktiskajā dokumentu 
kārtošanā tā ne vienmēr izmantota. Kā arhīva materiāli minētas arī grāmatas, 
fotogrāfijas, gleznas, tautastērpi. Tos paredzēja nodot valsts bibliotēkai, 
valsts mākslas muzejam un valsts vēstures muzejam. Pēc fotogrāfijām 
oktobra beigās ieradās Maija lāce no Iekšlietu tautas komisariāta centrālā 
valsts arhīva.24 nores papīros saglabājusies vēstule, ka 1927. gada martā 
Ārlietu ministrijas saimniecības un finanšu nodaļa nodod glabāšanā arhīvā 
grezno spalvaskātu ar zelta spalvu, ar kuru 1920. gadā parakstīts latvijas–
Krievijas miera līgums, taču tā liktenis nav zināms.25

no 16. novembra norem piešķirts sešu dienu kārtējais atvaļinājums. šai 
laikā viņš gribējis pensionēties, jo A. Jablonskis parakstījis apliecinājumu 
sociālās nodrošināšanas tautas komisariātam par darba stāžu – 32 gadi.26 
Tas tomēr nav noticis, un ar 1. decembri bijušais Ārlietu ministrijas ierēdnis 
iecelts par Tieslietu tautas komisariāta lietu pārvaldes arhīva pārzini.27 
1941. gada sākumā vēlreiz izrādīta interese par pensionēšanos. rīgas 
Jūrmalas ambulances galvenais ārsts voldemārs lesnieks (20. gs. 20. gados 
viņš strādāja Cesvainē un kļuva par nores ārstu) 30. janvārī apliecināja, 
ka nore slimo ar reimatismu, sirds muskuļu vājumu, pasliktinošos redzi, 
vispārēju nespēku un kopumā par 60–70% zaudējis darbspējas.28 11. aprīlī 
sociālās nodrošināšanas nodaļa paziņoja, ka pensija nav piešķirta, jo nore 
nav ieradies uz ārstu komisiju.

vācu okupācijas laikā nore neilgi strādājis skolu muzejā (tā vadītājs Jānis 
siliņš kopā ar krauklēnieti mācījās v. Blūma mākslas skolā). no J. siliņa 

63



IndulIs ZvIrgZdIņš

vēstules noprotams, ka 1942. gada sākumā pārrunāta iespēja par nores 
darbu valsts arhīvā, taču tā nav īstenota.29

latvijas sarkanā Krusta organizācijas priekšteces bija bēgļu apgādāšanas 
organizācijas, tāpēc var teikt, ka zināmā mērā sarkanā Krusta jomā nore 
darbojies jau Pirmā pasaules kara laikā. otrā pasaules kara gados vācu 
okupētajā latvijā pastāvēja sabiedriska un labdarības organizācija “Tautas 
palīdzība” (turpmāk – TP), kas daļēji veica sarkanā Krusta uzdevumus 
(un arī aizņēma šās organizācijas telpas skolas ielā 1). Tās priekšnieks bija 
Bruno Pavasars (1896–1978), agrākais latvijas ģenerālkonsuls Ļeņingradā 
un roterdamā, organizācijas direktora amatā – roberts liepiņš. 1944. gada 
9. janvārī Augusts nore pieņemts par referentu labdarības organizācijas 
“Tautas palīdzība” direkcijas Informācijas daļā (alga rm. 210,- mēnesī).30 
organizācijas direkcijas kompetencē: 

1) TP vietējo iestāžu organizēšana un darba uzraudzīšana, saskaņošana, 
veicināšana, statistikas datu vākšana un apkopošana;

2) līdzekļu sagāde TP mērķu un uzdevumu veikšanai;
3) otrreizējo izejvielu vākšana;
4) preses informēšana par TP darbību, TP pasākumu popularizēšana un 

propaganda, TP izdevniecības darbs.31 
 Jādomā, nore vairāk bijis saistīts ar pēdējo virzienu.
1944. gada 24. septembrī izdots Iekšlietu ģenerāldirekcijas Iedzīvotāju 

izvietošanas štāba izbraukšanas rīkojums, ka Augustam norem no rīgas, 
Mednieku ielas 4–12 (tur nore dzīvoja kopš 1932. gada līdz mūža beigām,32 
30. gados šā nama 4. dzīvoklī kādu laiku mitis arī arhīva darbinieks georgs 
Jenšs (1900–1990)) jāpārvietojas uz liepājas apriņķa grobiņas pagastu.33 
Trīs dienas vēlāk citu rīkojumu rakstīja r. liepiņš. A. nore tika atstāts rīgā 
kā organizācijas “Tautas palīdzība” direkcijas Informācijas daļas vadītāja 
pienākumu pildītājs.34

Pēc pusmēneša rīgu ieņēma sarkanā armija un skolas ielā 1 sāka darbu 
latvijas Psr sarkanā Krusta biedrības Centrālā komiteja. no 19. oktobra 
nore tajā “sastāv pagaidu darbā”, vēlāk bija sanitāro kadru sagatavošanas 
daļas priekšnieks. 

latvijas sarkanā Krusta organizācijas arhīvā glabājas A. nores personas 
lietas dokumenti. reizē ar lūgumu par darba piešķiršanu sarkanā Krusta 
biedrībā aprakstīts arī dzīves gājums. Tā pēdējie teikumi skan: “No 
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1940.1.XII–1941.1.VII arhīva pārzinis Tieslietu komisariātā. Septiņus mēn. biju 
bez darba. No 1942.15.I–1943.1.XI biju statistiķis pie satiksmes lietu kārtotāja 
Rīgā. No 1944.8.I–1944.13.X referents Tautas palīdzībā. Nekādās organizācijās, ne 
biedrībās neesmu sastāvējis.” Kā redzams, tobrīd Tautas palīdzība nosaukta 
savā īstajā vārdā. divus gadus vēlāk aizpildītajā kadru anketas veidlapā 
nore raksta, ka no 1944. gada 8. janvāra strādājis sarkanajā Krustā. Personas 
lietā saglabāti divi sarkanā Krusta biedrības Centrālās komitejas priekšsēdē-
tāja M. Poļa parakstīti raksturojumi – 1947. gada 27. martā un 1948. gada 
9. septembrī. Pirmā dokumenta kopija glabājas arī pie paša nores.35 Abos 
minēts, ka viņš no 1944. gada 19. oktobra darbojās sarkanajā Krustā, kopš 
rīgas atbrīvošanas pirmajām dienām ar savām zināšanām un pieredzi 
aktīvi palīdzēja organizācijas kopējā darbā, ar iniciatīvu veica medicīnas 
darbinieku apmācības organizēšanu, ir sabiedriski aktīvs un darbabiedru 
cienīts. 1946. gada 20. novembrī nore apbalvots ar Psrs Augstākās padomes 
medaļu “Par varonīgu darbu 1941.–1945. gada lielajā Tēvijas karā” (ieraksts 
par apbalvojumu izdarīts darba grāmatiņā36), saņēmis arī sarkanā Krusta 
aktīvista goda zīmi un Psrs sarkanā Krusta goda rakstu. 1949. gada 
decembrī A. nore atestācijā atzīts par darbam piemērotu, bet 1951. gada 
30. oktobrī atbrīvots medicīniskas izglītības trūkuma dēļ un turpmāk bija 
pensionārs. 

sava ģimene krauklēnietim neizveidojas, bet saskarsmē un arī sarakstē 
ar citiem cilvēkiem viņš atspoguļojas kā sirsnīgs cilvēks, kuram daudzi 
”izkrata sirdi” un lūdz padomu.
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archivar augusts nore
In den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts war die Tätigkeit der relativ 

wenigen Archivare lettlands in erster linie mit dem lettischen staatsarchiv 
verbunden, das dem Bildungsministerium unterstellt war. Außer diesem 
Archiv gab es in riga noch das Archiv des Außenministeriums und das 
Archiv des Kriegsministeriums lettlands. die größten verdienste um den 
Aufbau des Archivs des Außenministeriums hatte Augusts nore (1883–
1959), dessen 125. geburtstag am 11. August dieses Jahres begangen wird. 
von 1923 bis 1940 leitete er auch das von ihm gegründete Archiv. Auch war 
er gewissermaßen auch in seinem Privatleben ein Archivar, – er hat nämlich 
zahlreiche persönliche dokumente und andere Materialien gesammelt und 
aufbewahrt. vor etwa fünf Jahren wurden diese durch die vermittlung 
von vidvuds Eglītis (1913–2003) und Ingrīda Frickausa dem Museum für 
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heimatkunde und Kunst in Madona übergeben. diese unterlagen geben 
eine vorstellung davon, wie A. nore, der unleugbar besondere verdienste 
auch um die Bereicherung der sammlungen des Museums in Madona 
gehabt hat, gelebt und wofür er sich interessiert hat.

der jüngste sohn des Bauernwirtes Andrejs nore auf dem Bauernhof 
“Dimanti“ des gutes  gravendahl/Kraukļi, Augusts, besuchte zuerst 
die örtliche gemeindeschule, danach – die Ministeriumsschule in neu-
schwanenburg/Jaungulbene. 1905 absolvierte er die von Wenjamin Bluhm 
geleitete Kunstschule und begann als Zeichenlehrer an dieser schule und 
an anderen ähnlichen lehranstalten zu arbeiten.

der größte Teil seines Arbeitslebens (1923–1940) war jedoch dem Archiv 
des Außenministeriums lettlands gewidmet, wo er als hauptarchivar tätig 
war. In den 1920er Jahren erarbeitete er die struktur für die Anordnung der 
dokumente des Ministeriums. Am 16. november 1938 wurde A. nore mit 
dem drei-sterne-orden v. stufe ausgezeichnet.

nach der okkupation lettlands und der Eingliederung der republik 
lettland in die udssr wurde das Außenministerium aufgelöst. Am 8. 
August 1940 ordnete das Ministerkabinett an, die Tätigkeit aller lettischen 
Botschaften, Missionen und Konsulate an demselben Tage einzustellen, 
ihre Archive und alle anderen Besitztümer aber den vertretungen der 
udssr in den betreffenden staaten zu übergeben. die Mitarbeiter des 
Ministeriums wurden allmählich entlassen, einigen von ihnen wurden an-
dere Arbeitsmöglichkeiten angeboten. die Übernahme des Archivs wurde 
jedoch von der neuen verwaltung als eine wichtige Maßnahme erachtet, des-
halb wurde A. nore relativ lang in seinem Amt gelassen – bis zum 22. no-
vember. Fast alle dokumente, die sich im Archiv des Außenministeriums 
in riga befanden, wurden am 11. september  (253 Kisten) sowie am 2. und 
3. oktober (10 Kisten) nach Moskau gebracht. schon früher waren 
dorthin drei Kisten mit verschiedenen politischen Abkommen und 
handlungsverträgen ausgelagert worden. Eine Kopie der liste der nach 
Moskau gebrachten dokumente hatte nore bei sich behalten.

Während der deutschen okkupation war nore eine kurze Zeit im 
schulmuseum tätig, im Januar 1944 wurde er dann als referent in der 
Informationsabteilung der direktion der Wohltätigkeitsorganisation “Tautas 
Palīdzība” (volkshilfe) angestellt. nachdem riga von der roten Armee 
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besetzt wurde, wurde hier das Zentralkomitee des roten Kreuzes der 
lettischen ssr gegründet. seit dem 19. oktober war nore dort „temporär“ 
angestellt, später war er als leiter der Abteilung für die vorbereitung des 
sanitätspersonals tätig.

Eine eigene Familie hatte A. nore nicht gegründet. Mündliche und 
schriftliche Aussagen seiner Zeitgenossen zeigen, dass er ein herzlicher 
Mensch war, dem seine Freunde und Bekannten oft „ihr herz ausgeschüttet“ 
und um rat gebeten haben.

Schlüsselwörter: Augusts nore, Außenministerium lettlands, Archiv, 
Museum der Mittelschule in Cesvaine. 

Iesniegts 2008. gada 4. aprīlī


